
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО - ЕЛИН ПЕЛИН ЕООД

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
175005806

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Елин Пелин

Пощенски адрес:
бул. СОФИЯ №.13

Пощенски код:
2100

код NUTS
София

Лице за контакт

Ivan Marinov Kokalov

Електронна поща:
info@gas-elinpelin.eu

Телефон:
+359 882314783

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://gas-elinpelin.eu/category/public-tender/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/31638

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/107452

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/107452



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на нови разходомери за природен газ по три обособени позиции за нуждите на „Газо-енергийно
дружество Елин Пелин“ ЕООД

II.1.2) Основен CPV код

38420000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Поръчката включва доставка чрез закупуване на нови разходомери за природен газ по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G4.
Разходомерите трябва да са окомплектовани с импулсен датчик, произведени или преминали техническа
проверка през съответната година на закупуване - 2021 година.
Обособена позиция 2: Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G6, G10, G16,
G25. Разходомерите трябва да са окомплектовани с импулсен датчик, произведени или преминали техническа
проверка през съответната година на закупуване - 2021 година.
Обособена позиция 3:Доставка на нови ротационни разходомери за газ с присъединителни размери DN40, DN50 и
DN80 и тип G16, G25, G40, G65, G100. Разходомерите трябва да са      окомплектовани с импулсен датчик,
произведени или преминали техническа проверка през съответната година на закупуване - 2021 година.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
70000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

да

Брой обособени позиции
3

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G4

Обособена позиция №
1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

38420000



II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
София

Основно място на изпълнение
Склад на възложителя в гр. Елин Пелин, бул. София №13

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G4. Разходомерите трябва да са
окомплектовани с импулсен датчик, произведени или преминали техническа проверка през съответната година на
закупуване - 2021 година.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
50000

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование

Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G6, G10, G16, G25

Обособена позиция №
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

38420000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
София

Основно място на изпълнение
Склад на възложителя в гр. Елин Пелин, бул. София №13

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G6, G10, G16, G25. Разходомерите
трябва да са окомплектовани с импулсен датчик, произведени или преминали техническа проверка през
съответната година на закупуване - 2021 година.



II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
10000

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2) Информация за ОП (3)

II.2.1) Наименование

Доставка на нови ротационни разходомери за газ с присъединителни размери DN40, DN50 и DN80 и тип G16, G25,
G40, G65, G100.

Обособена позиция №
3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

38420000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
София

Основно място на изпълнение
Склад на възложителя в гр. Елин Пелин, бул. София №13

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка на нови ротационни разходомери за газ с присъединителни размери DN40, DN50 и DN80 и тип G16, G25,
G40, G65, G100. Разходомерите трябва да са окомплектовани с импулсен датчик, произведени или преминали
техническа проверка през съответната година на закупуване - 2021 година.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
10000

Валута
BGN



II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

За обособена позиция №1,№2, и №3

Обстоят. по чл.54, ал.1 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

Осн. по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за
членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има
такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва
юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в
който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
Когато участникът се представлява от физическо лице по пълномощие, осн. по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се
отнасят и за това физ. лице.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва да не са налице
горните основания за отстраняване от обществената поръчка. Когато участникът е обединение от физ. и/или юрид.
лица, изискванията на чл.54, ал.1 се прилагат за всеки член на обединението. На осн. чл.56 от ЗОП, участник, за
когото са налице осн. по чл.54, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Информацията
относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП се декларират в Част III, Раздели А, Б и В от
ЕЕДОП.
На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните основания:

1. наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура;

2. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици;
3. обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

*Информацията относно липсата или наличието на горните обстоятелства се попълва в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

**С отбелязване на „НЕ" в част III, буква „Г" от еЕЕДОП, участникът декларира, че по отношение на него не е налице
нито едно от посочените в т.1 - т. 3. национални основания за отстраняване от процедурата. В случай, че е налице
някое от тези основания, участникът следва да декларира тези обстоятелства с отбелязване на „ДА“ в част III,
буква ,,Г“ от еЕЕДОП, като посочи изрично и конкретното обстоятелство.
4. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в
документацията;
5. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на
поръчката; на правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово
право;
6. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета
съгласно чл. 72, ал. 3–5 от ЗОП;
7. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, вкл. за форма, начин и срок и
валидност;
8. лице, което е нарушило забраната по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП;

9. участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по
чл.9л, ал. 4 от ППЗОП–същият се отстранява от участие на осн. чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Участникът, определен за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.



III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Няма изисквания

III.1.3) Технически и професионални способности

За обособена позиция №1, №2, и №3 :

1. Участниците през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, следва да са изпълнили
поне 1 доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под дейности, които са сходни с предмета и обема на поръчката се разбира доставка на разходомер/и за газ.

Поставеният критерий за подбор може да бъде доказан с изпълнението на една или няколко доставки в рамките
на едно или няколко възлагания.

2. Участниците следва да осигурят гаранционно обслужване на доставяните стоки, за минимум 24 месеца, считано
от датата на приемане на стоката по съответната заявка. Гаранционната поддръжка да включва безплатна подмяна
на продуктите.

Участниците попълват информацията в част IV, раздел В от ЕЕДОП.

Доказването на посочените критерии се осъществява съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Доказването на всички изисквания в посочения раздел се извършва по всяко време след отваряне на офертите,
в случай че това е необходимо за законосъобразното провеждане на обще. поръчка (при усл. на чл.67, ал.5 от
ЗОП.), както и преди подписване на договор съг. чл.112, ал.1,т.2 от ЗОП

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Участникът следва да е производител, или официален представител на производител за територията на
Република България на разходомери за природен газ

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
19-февруари-2021

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Офертата трябва да бъде валидна до
01-март-2021

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
22-февруари-2021

Час
14:00

Място
В системата



Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване, съответствието с
критериите за подбор, както и липсата на специфичните основания за изключване чрез попълването на
информацията в еЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи,
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представят
отделни еЕЕДОП, които съдържат съответната информация. Когато за участник е налице някое от основанията по
чл. 54, ал. 1 от ЗОП преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от
ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните
документи:
1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за извършено плащане или
споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са
договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за
окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за
потвърждение на описаните обстоятелства.
На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата поръчка, за когото са налице
основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди и по време на поръчката.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за
изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му
били предоставени от участника или са му служебно известни.

VI.1) Дата на изпращане

29-януари-2021

Възложител

Име и фамилия:

Иван Кокалов

Длъжност:

Управител


